Föreningen PiL
Styrelsemöte
4/3-20, 10.00 På Sociologen
1 § Mötet öppnas
2 § Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ordförande: Hilde Brümmer
Sekreterare: Elin Engsfelt
3 § Val av justerare tillika rösträknare
Vilma Brandt
4 § Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.
5 § Information från styrelsemedlemmar
Vice Ordförande
- Kick-off
Kommer äga rum 24 mars. Planen är bowling inkl. middag i Malmö
Aktivitetsutskottet anordnar.
- Studiecirklar
Vice Ordförande har informerat om de nya studiecirklarna till samtliga utskott och de
ska vara klara och ifyllda senast 16 mars. Samtliga kommer att påminnas om detta
under årsmötet 9 mars.
Karriärssamordnare
- Nollningens påverkan på utbildningen
Utbildningsutskottet informerar om att lärarna vid Personalvetarprogrammet
(PEAB05) tycker att nollningen påverkade studenternas närvaro allt för mycket under
första veckan. Denna synpunkt vidarebefordras till novischutskottet, så att de kan ha
detta i åtanke när de planerar nollningen för HT20. Styrelsen vill dock vara tydliga
med att poängtera att det är helt upp till var individ att ta ansvar för sin egen
studienärvaro, vill man skippa föreläsningar och fokusera helt på nollningen är det
upp till var och en.

Kommunikationsutskottet
- Kommunikationsplanen
Samtliga utskott behöver arbeta mer enligt kommunikationsplanen.
Beslut: Tas upp på årsmötet.

6 § Punkter att diskutera
Ändring av stadgar
Ordförande och Vice Ordförande förklarar i det preliminära protokollet för årsmötet att
eventuella tillkomster och ändringar i stadgarna kommer att ske. Detta gäller dess format och
design samt följande punkter:
§4,
4.1 Styrelsen
Rollerna ska förtydligas ex. samordnare ska även vid behov stötta upp utskotten de
har hand om.
4.3 Utskott och projektgrupperna
Att en ordföranderoll inom vardera utskott ska väljas in under årsmöte, kommer att tas
bort.
4.4 Avhopp NY
Vid eventuella förtroendepost-avhopp ska valberedningen tillsätta ny person.
Styrelsens stöd finns vid behov till förfogande.
§5

5.3 Styrelsemöte
5.4 Byte av förtroendepost
Detta får endast ske på rimliga premisser. Är någon i valberedningen intresserad av att
byta alt. kombinera poster får hen endast ansöka genom att motkandidera eller
golvnominera sig till den önskvärda posten.
Vakanta poster ska tillsättas av valberedningen, med stöd från styrelsen

Senare fråga att diskutera: Om man i valberedningen vill kombinera andra poster med sin
egen, ska de då få välja in sig själva?
Google Drive-konton
- En ny gemensam PiL-mapp och en styrelse-mapp har skapats!
- Alla utskott samt Karriärssamordnare och Social samordnare ska skapa ett
drivekonto!
Beslut: Informeras om vid årsmötet 9 mars.

Grafisk profil

-

Kommer kommunikationssamordnare att kunna ändra i den grafiska profilen vid
senare tillfällen?
Är det en investering att skaffa Adobe: Photoshop, Illustrator och InDesign? Erbjuder
Lunds Universitet ett studentabonnemang?

7 § Övriga frågor
Ny loopiamail för samordnare
Beslut: Ledamot går in på loopia och skapar två.
PVD - 3 lediga platser
Beslut: Möjlighet för intresseanmälan kommer finnas vid årsmötet 9 mars. Därefter kommer
platserna att lottas ut!
Överlämningar
Dessa ska ha skett senast v.12.
8 § Kalender för kommande period
Mars
2/3 Släppa nomineringarna - Valberedningen
9/3 Årsmöte
Nyval - valberedning
12/3 PiLA
12/3 PiLA award - novisch
28/3 5- kamp Vipeholmshallen med bil och kuf samt sittning Lunds - Aktivitet
April
24/4 Föreläsning om försvarets syn på ledarskap och pedagogik
Maj
6/5 Mentorskapets sista träff
Juni
8/6 Examen - Examensutskottet
9 § Fastställande av tid för nästkommande styrelsemöte
Styrelsemöte 24/3-2020, 12:15 På Sociologen
10 § Mötet avslutas

